Verleende vergunningen
week 28 - 2018

Waterschap Vallei en Veluwe maakt bekend dat gelet op het
bepaalde in de Waterwet, de Keur Waterschap Vallei en
Veluwe 2013 en de algemene Wet bestuursrecht, de
navolgende vergunningen zijn verleend:

Vergunningnummer

Locatie

Omschrijving

Datum
vergunning

1052053/1297104

locatie Fokko

Het wijzigen van de vergunning met kenmerk 2006-

9-7-2018

Kortlanglaan 116 in

007079 en datum 14 september 2006 afgegeven

Ermelo

door Gedeputeerde Staten voor het onttrekken van
grondwater aan de bodem van maximaal 33.000 m3
per kwartaal met een maximum van 118.000 m3
per jaar. De wijziging betreft een verhoging van de
maximaal per jaar te onttrekken hoeveelheid
grondwater naar 37.250 m3/kwartaal en 149.000
m3/jaar bij een maximaal debiet van 50 m3/uur en
het opnemen van de conclusies en maatregelen uit
het Feitendossier in deze vergunning.

1048481/1297715

Eemdijk 82 in

Het aanleggen van bestrating en het plaatsen van 2

Eemdijk

schuttingen in de kernzone van de primaire

10-7-2018

waterkering Eemdijk.
1042483/1297678

Bloemenksweg 38 in

Het legaliseren van het reeds gedeeltelijk gedempt

Voorst

hebben van een deel van een

10-7-2018

oppervlaktewaterlichaam C.
1292513/1297986

1289058/1297800

Sint Radboudstraat

Het monteren van een zwemtrapje op de

26 in Amersfoort

beschoeiing langs een oppervlaktewaterlichaam A.

Tabakskamp 115 in

Het legaliseren van een reeds geplaatste damwand

Bunschoten-

langs een oppervlaktewaterlichaam A en het

Spakenburg

legaliseren van een reeds aangelegde vlonder langs

10-7-2018

10-7-2018

een oppervlaktewaterlichaam A.
1045957/1297926

1039892/1298912

Tabakskamp 127 in

Het plaatsen van een damwand langs een

Bunschoten-

oppervlaktewaterlichaam A en de aanleg van een

Spakenburg

vlonder langs een oppervlaktewaterlichaam A.

Het Steenland en de

Het bij een calamiteit (brand) onttrekken van

Neerduist in

maximaal 180

Bunschoten-

oppervlaktewaterlichaam A.

Spakenburg

m3

water uit een

10-7-2018

12-7-2018

Datum
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1049995/1298838

1037782/1299019

tegenover Parklaan

Het vervangen van een brug over de zijtak

18 in Hattem

Molencatensebeek.

kruising

Het aanbrengen van een halfverharding op drie

Piepenbeltweg en

locaties in de kernzone van een waterkering aan.

12-7-2018

12-7-2018

Cortenoeverseweg in
Brummen
1053561/1299058

Apeldoornseweg 200

Het legaliseren van een reeds gedempt

in Otterlo

oppervlaktewaterlichaam C en het legaliseren van

12-7-2018

een reeds aangelegde dam met duiker in een
oppervlaktewaterlichaam A.
1049561/1299442

Stadskade en

Het organiseren van een kanaalconcert op het

Molenstraat in

Apeldoorns Kanaal, bestaande uit het plaatsen van

Apeldoorn

een tijdelijk ponton, het varen met motorisch

13-7-2018

aangedreven vaartuigen en het plaatsen van
tijdelijke voorzieningen binnen de kernzone en
beschermingszone van het Apeldoorns Kanaal.
1054198/1299455

locatie Heinelaan 65

Het aanleggen van een dam met duiker aansluitend

in Woudenberg

aan een bestaande duiker in een

13-7-2018

oppervlaktewaterlichaam B.
Voor vragen over de vergunning of over de bezwarenprocedure kunt u contact opnemen met de afdeling
Vergunningen en Handhaving van het waterschap. Deze afdeling is telefonisch te bereiken via het
secretariaat op telefoonnummer: (055) 5 272 916.

